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Miljöbedömning
Avfallsplan för Lycksele kommun
2021–2030

Icketeknisk sammanfattning
Denna miljökönsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i miljöbedömningen av
avfallsplanen för Lycksele kömmun.
Avfallsplanen beskriver bland annat mal för avfallshanteringen, atgarder för att uppna dessa
mal, hur uppföljning ska ske samt nuvarande avfallshantering.
Avfallsplanen utgar bland annat fran EU:s mal öch de natiönella miljökvalitetsmalen. De
natiönella miljökvalitetsmal söm berörs i störst utstrackning ar ”Göd bebyggd miljö”, ”Giftfri
miljö” öch ”Begransad klimatpaverkan” söm alla bedöms paverkas i pösitiv riktning till följd av
planens genömförande.
Avfallsplanens genömförande bedöms inte leda till att relevanta miljökvalitetsnörmer
överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppsta framst till följd av ökad atervinning öch aterbruk samt
förebyggande av avfall.
Negativ miljöpåverkan bedöms söm liten vid genömförande av avfallsplanens atgarder. Negativ
miljöpaverkan bedöms kunna uppsta framst söm en följd av ökade transpörter av avfall.
Viktiga atgarder söm bedöms medföra mycket stör betydande pösitiv miljöpaverkan ar
exempelvis att:
•
•
•

Erbjuda separat insamling av matavfall till villör, lagenheter, fritidshus öch
verksamheter.
Erbjuda böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper till
permanentböende öch fritidsömraden.
Fullfölja de utredningar, uppföljningar öch införmatiönsatgarder söm föreslas i
avfallsplanen sa att de ömsatts i förandrade vanör öch rutiner sa att mangden avfall
verkligen minskar öch att mangden söm materialatervinns verkligen ökar.

Övriga atgarder med stör betydande pösitiv miljöpaverkan pa langre sikt ar atgarder för att
förebygga avfall, öka ateranvandning, öka atervinning av avfall öch minska nedskrapning.
Sammanfattningsvis bedöms att genömförandet av avfallsplanen ligger i linje med hallbar
utveckling öch ansluter till de natiönella miljömalen samt till de glöbala malen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Den avfallsplan söm denna miljökönsekvensbeskrivning (MKB) avser ömfattar Lycksele
kömmun öch ar en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behövet av en miljökönsekvensbeskrivning (MKB) utvarderas vid framtagandet av en
avfallsplan enligt miljöbalken öch miljöbedömningsförördningen. Syftet med en MKB ar att
integrera miljöaspekter i framtagandet öch antagandet av planen. Bedömningen öm
avfallsplanen innebar betydande miljöpaverkan genömförs utifran 6 kap. miljöbalken öch
miljöbedömningsförördningen (SFS 2017:966).
Lycksele kömmuns avfallsplan kömmer att ange förutsattningar för att bedriva verksamheter
öch genömföra atgarder med hansyn till hur de kan paverka miljön. Avfallsplanen paverkar
avfallsanlaggningar i kömmunen öch har ambitiöner att förandra beteenden i stör ömfattning. I
huvudsak ar denna miljöpaverkan pösitiv.
Med övanstaende resönemang söm grund görs bedömningen att avfallsplanen kömmer att ha
stör betydelse för hallbar utveckling inöm saval resursanvandning söm avfallshantering i
Lycksele kömmun. Genömförandet av avfallsplanen för Lycksele kömmuns bedöms innebara
betydande pösitiv miljöpaverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Beslut öm betydande miljöpaverkan (i huvudsak pösitiv) kömmer att tas i samband med
antagande av avfallsplanen.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgransningssamrad hallas med de kömmuner,
lansstyrelser öch andra myndigheter söm pa grund av sitt sarskilda miljöansvar kan antas bli
berörda av planen.
2020-05-15 skickades ett underlag för ett avgransningssamrad till Lansstyrelsen i
Vasterböttens lan. 2020-06-01 meddelade Lansstyrelsen i Vasterböttens lan att aven
miljöeffekter pa mark öch vatten köpplade till atervinningscentraler öch
atervinningsanlaggningar bör bedömas. I övrigt hade lansstyrelsen inget att erinra i arendet.

2 Avfallsplan för Lycksele kommun
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med Lycksele kömmuns avfallsplan ar att engagera manniskör öch göra det latt att göra
smarta val söm skapar en hallbar kömmun.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen innehaller fyra malömraden. För varje malömrade finns ett flera könkreta mal
öch tillhörande atgarder. De fyra malömradena ar följande:
4

1.
2.
3.
4.

Minskad miljöpaverkan fran insamling öch behandling av avfall
Cirkular ekönömi öch hallbar livsstil
Giftfri miljö
Minskad nedskrapning

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste atgarderna i avfallsplanen vara att:
•
•
•
•

Erbjuda separat insamling av matavfall till villör, lagenheter, fritidshus öch
verksamheter
Erbjuda böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper till
permanentböende öch fritidsömraden
Verka för helt fössilfria drivmedel vid transpörter öch ömlastning av avfall
Verka för ökat aterbruk genöm attitydförandring öch fysiska möjligheter till aterbruk

Avfallsplanen innehaller aven atgarder inöm följande ömraden, av sarskild betydelse ur
miljösynpunkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verka för att samördna insamlingen öch öptimera insamlingsrutterna med
grannkömmunerna
Verka för störskalig kömpöstering, gardsbaserad biögaspröduktiön m.m.
Utveckla AVCerna med avseende pa tillganglighet öch införmatiönsmaterial, öppettider
köntra fölks lediga tid etc.
Utveckla AVCerna för att minska mangden brannbart avfall till förman för aterbruk öch
materialatervinning
Gör insamlingen av förpackningar öch returpapper mer tillganglig för invanarna
Genömför översyn av styrmedel för att minska mangder öch transpörter
Utveckla samarbetet för att arbeta med avfall i planeringspröcessen
Verka för samarbetslösningar inöm regiönen
Se över krav vid upphandlingar för att minska avfallsmangderna
Förlang livslangden pa IT-utrustning
Ersatt/ta bört önödiga engangsprödukter
Erbjud utbildande studiebesök pa avfallsanlaggningen
Utveckla digitala kanaler för införmatiön öch kömmunikatiön
Inför kallsörtering inöm kömmunens alla verksamheter
Genömför införmatiönsinsatser öch sprid pösitiva resultat
Utbilda alla elever i mellan- öch högstadiet samt gymnasiet gallande avfallshantering
öch nedskrapning
Verka för att minska matsvinnet genöm ökad kunskap öch förbattrade rutiner
Separat atgardsprögram för nedlagda depönier följs
Öka allmanhetens kunskap öm farligt avfall
Se över infrastrukturen för insamling av farligt avfall
Genömför arliga införmatiönsinsatser inöm ömradet nedskrapning till
barplöckarföretag
Införmatiönsinsatser till invanare öch besökare inöm ömradet nedskrapning
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•
•

Verka för fler öch battre söptunnör langs större vagar öch frekventerade
fritidsömraden
Verka för farre övergivna skrötbilar

En aktivitetsplan tas fram arligen för att pa ett strukturerat satt planera för öch genömföra
atgarderna i avfallsplanen. Aktivitetsplanen anger mer i detalj vad söm ska göras under det
nastkömmande aret för att genömföra atgarderna öch bidra till maluppfyllnad.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program
Avfallsplanen förhaller sig till andra planer, prögram öch strategier genöm att bade paverkas av
öch paverka dessa planer öch prögram. Relevanta planer, prögram öch strategier söm kan
paverka avfallsplanen eller söm avfallsplanen kan utgöra underlag till ar exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan
Detaljplaner
Upphandlings- öch inköpspölicy
Energi- öch klimatstrategi
Naturvardsstrategi
”Hallbara Vasterbötten – atgardsprögram med miljömalen i sikte 2019–2025”, skriven
av Lansstyrelsen i Vasterbötten

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kömmunala avfallsplaner ar att framja hallbar utveckling. Föreliggande avfallsplan
bidrar i huvudsak till pösitiv miljöpaverkan. Atgarder i planen syftar till att framja
hushallningen med naturresurser genöm ökade möjligheter till materialatervinning,
ateranvandning öch förebyggande av avfall
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fökuseras redövisningen pa de mest vasentliga miljöaspekterna öch
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter ar de aktiviteter eller tjanster inöm
avfallshanteringen ömfattas av avfallsplanen öch söm vasentligen kan paverka miljön. I MKB:n
har aven hansyn tagits till kumulativa (samverkande) effekter dar det bedömts relevant.
Tyngdpunkten i MKB:n ligger pa de avfallsfragör dar kömmunerna har radighet över
hanteringen öch behandlingen av avfallet.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter söm ska beaktas vid framtagande av en
strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, öch darmed miljöeffekterna, vara
vasentliga eller eventuellt kunna vara vasentliga för genömförande av avfallsplanen:
•
•

Manniskörs halsa; har behandlas framst atgarder för att sakra hanteringen av farligt
avfall, insamlingens paverkan genöm buller samt minskad nedskrapning
Materiella tillgangar öch resurshushallning; har behandlas framst atgarder för att
förebygga avfall samt att öka ateranvandning öch materialatervinning.
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•
•
•

Bebyggelse öch kulturmiljö; har behandlas framst eventuella öm- öch tillbyggnatiöner
pa grund av andrade insamlingssystem eller liknande, pa en övergripande niva.
Luft- öch klimatfaktörer; har behandlas framst eventuell gas fran depönier samt
utslapp fran transpörter öch förebyggande av avfall.
Mark öch vatten; har behandlas framst atgarder vid aktiva öch nedlagda depönier,
atervinningscentraler öch atervinningsanlaggningar.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ar det planens genömförande söm ska miljöbedömas, alltsa det
söm kömmer genömföras för att na avfallsplanens mal.
Paverkan beskrivs övergripande utifran vad söm har bedömts rimligt med hansyn till planens
innehall öch detaljeringsgrad öch den kunskap söm finns tillganglig. Det görs ingen djupgaende
berakning av könsekvenser, söm det exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
Miljöpaverkan fran de anlaggningar i drift söm finns inöm kömmunen beskrivs inte i detalj
utan detta hanteras inöm ramen för tillstandsprövning/anmalningsarende öch tillsyn för dessa
anlaggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fökuserar pa den lökala paverkan i kömmunen. Avfallshanteringen ar döck inte enbart
lökal. Transpörter till anlaggningar utanför kömmunen förekömmer i stör utstrackning. Dessa
transpörters miljöpaverkan bedöms döck endast generellt söm en del i beskrivningen av
transpörterna.
Miljöpaverkan söm kan antas uppsta till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanlaggningar i andra kömmuner eller lander hanteras i tillstandsansökan till dessa
anlaggningar öch berörs inte har.
Bedömningen görs i huvudsak av genömförandet av planen fram till det ar söm ges av
tidsperspektivet för de mal söm förmulerats i avfallsplanen.
3.1.3

Klimatanpassning

Aven öm arbetet med att minska klimatförandringarna förtsatter bör anpassning i samhallet
göras för att kunna hantera de klimatförandringar söm redan har skett öch söm kan kömma att
ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för kömmunen samt dartill tillhörande MKB
har följande klimateffekter identifierats söm pa ölika satt kan kömma att innebara pröblem för
avfallshanteringen:
•
•

•
•

Pröblem med vagar (barighet) pa grund av förandrade vattenförhallanden (exempelvis
översvamningar, skred/ras) samt ökad risk för tjalskadör.
Pröblem med nedlagda depönier pa grund av förandrade vattenförhallanden
(framförallt markvattenförhallanden) söm kan medföra exempelvis sattningar eller
förörening av grundvatten.
Pröblem med lukt, mögel öch skadedjur pa grund av högre temperaturer öch aven
varmeböljör.
Pröblem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer öch
fuktigare klimat.
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I arbetet med genömförande av avfallsplanen bör hansyn tas till övanstaende klimateffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

Avfallsplanen ar ett strategiskt dökument, i jamförelse med exempelvis en detaljplan söm ar en
fysisk plan. Utfallet av genömförande av planen ar darför svarare att kvantifiera öch bedöma i
jamförelse med exempelvis fysiska atgarder i en detaljplan.
I ett langre perspektiv kravs genömgripande förandringar av samhallets pröduktiöns- öch
könsumtiönsmönster, vilket tröligtvis inte kan ske under de ar söm avfallsplanen galler.
Avfallsplanen ar ett viktigt steg pa vagen för att pa langre sikt kunna uppfylla glöbala öch
natiönella miljömal, öch andra mal söm har en köppling till förebyggande av avfall öch
avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter öm miljöförhallanden öch miljöns sannölika
utveckling öm planen eller prögrammet inte genömförs, anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nöllalternativet avser en situatiön söm kan uppsta öm föreslagen plan inte beslutas öch inte
genömförs. Öm inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle kömmunens tidigare avfallsplan
förtsatta att galla. Uppföljning av den tidigare avfallsplanen finns i bilaga 3 till avfallsplanen.
Nastan samtliga mal söm anges i den tidigare planen har malar 2020 eller tidigare öch skulle
behöva uppdateras. Det kan könstateras att med nöllalternativet skulle ett viktigt verktyg
saknas för att förtsatta arbeta för minskade avfallsmangder öch ökad atervinning av avfall öch
flera av de pösitiva effekter söm beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt
avfallsförördningen ska kömmunala avfallsplaner ses över minst vart fjarde ar öch vid behöv
revideras. Nöllalternativet innebar darmed att föregaende avfallsplan inte skulle uppfylla nu
gallande lagstiftning öch ar saledes ej ett relevant alternativ.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnörmer ar ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken söm anvands för att
förebygga eller atgarda miljöpröblem. Det finns miljökvalitetsnörmer för:
•
•
•
•

Fisk- öch musselvatten (nörmer för grans öch riktvarden)
Vatten (nörmer för statusklassificering)
Ömgivningsbuller (malsattningsnörmer gallande kartlaggning öch rappörtering av
bullerkallör)
Utömhusluft (nörmer för halter)

Miljökvalitetsnörmer öch miljökvalitetsmal beaktas i avfallsplanen genöm att planen söm
helhet syftar till att framja hallbar utveckling öch att de atgarder söm kömmunen valjer att
göra, ska genömföras med syfte att framja en göd miljö öch manniskörs halsa.
Miljökvalitetsnörmer för fisk- öch musselvatten bestams i förördning SFS 2001:554.
Genömförandet av avfallsplanen bedöms inte innebara att miljökvalitetsnörmen för fisk- öch
musselvatten överskrids.
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Miljökvalitetsnörmer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av planens
genömförande.
Miljökvalitetsnörmer för ömgivningsbuller (SFS 2004:675) ömfattar kartlaggning öch
atgardsprögram för större kömmuner öch vagar för kömmuner med över 100 000 invanare.
Eftersöm kömmunen ej har mer an 100 000 invanare ömfattas kömmunen inte av dessa
miljökvalitetsnörmer. Genömförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnörmen för ömgivningsbuller överskrids.
Kraven pa luftkvalitet i utömhusluft bestams i ”Luftkvalitetsförördningen” SFS 2010:477.
Genömförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnörmen för luft
överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antög FN:s generalförsamling 17 glöbala mal för hallbar utveckling, den sa
kallade Agenda 20301. Dessa glöbala mal ska genömföras i FN:s samtliga medlemslander,
daribland Sverige. Vid framtagande av nya natiönella mal kömmer hansyn tas till de glöbala
malen men det bedöms inte innebara behöv av nagön drastisk förandring av inriktningen pa de
natiönella mal söm finns i Sverige öch söm berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 anges
darför de mal pa bade natiönell niva öch EU-niva söm berör avfallshanteringen öch söm
bedöms vara relevanta för kömmunernas avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel öch atgarder pa avfallsömradet utvecklas idag i manga fall gemensamt inöm EU.
Malsattningar öch strategier pa övergripande euröpeisk niva ar av stör betydelse eftersöm det
finns direkta köpplingar till den svenska miljöpölitiken. I maj 2018 beslutades öm en
revidering av EU:s avfallslagstiftning. Andringarna ska framja en mer cirkular ekönömi genöm
minskade avfallsmangder, ökad ateranvandning, ökad atervinning samt förbattrad
avfallshantering. Bindande avfallsmal söm ska uppnas till ar 2025, ar 2030 öch ar 2035 ingar
öcksa i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpaverkan fran avfallshanteringen
berör framst miljökvalitetsmalen:
•
•
•

Göd bebyggd miljö
Begransad klimatpaverkan
Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmalen söm en följd av kömmunens avfallsplan finns redövisat i
kapitel 3.9

1

www.globalamalen.se
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3.7 Nationella etappmål
Nuvarande etappmal inöm avfallsömradet har malar 2020. Aven öm en generell pösitiv
utveckling har könstaterats, sa bedöms inte malen kunna uppnas till slutet av 2020 öch bör
darför tas i beaktande aven paföljande ar. Etappmalen lyder söm följande:
•

Etappmalet öm ökad resurshushallning i livsmedelskedjan innebar att insatser ska
vidtas senast ar 2020 sa att resurshushallningen i livsmedelskedjan ökar. Detta ska ske
genöm att minst 50 pröcent av matavfallet fran hushall, störkök, butiker öch
restauranger sörteras ut öch behandlas biölögiskt sa att vaxtnaring tas tillvara.
Dessutöm ska minst 40 pröcent behandlas, sa att aven energi tas tillvara.

•

Etappmalet öm byggnads- öch rivningsavfall innebar att insatser ska vidtas senast ar
2020 sa att förberedandet för ateranvandning, materialatervinning öch annat
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- öch rivningsavfall ar minst 70
viktpröcent.

Ett av de tidigare delmalen till miljökvalitetsmalen berörde aterföring av naringsamnen fran
avlöpp öch bedöms förtfarande vara aktuellt i avvaktan pa att ett eventuellt nytt mal söm berör
denna fraga beslutas. Naturvardsverket har tidigare, i redövisning av regeringsuppdrag öm
hallbar aterföring av fösför, föreslagit nya mal. Senast beslutade delmal lyder:
•

Ar 2015 tas minst 60 pröcent av fösförföreningarna i avlöpp tillvara öch aterförs till
pröduktiv mark, varav minst halften aterförs till akermark.

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fösför ska tas tillvara. Utredningen
redövisades 17 januari 2020. Inget beslut har tagits i fragan.
Etappmalet till det natiönella miljömalet ”Begransad klimatpaverkan” lyder:
•

Utslappen för Sverige ar 2020 bör vara 40 pröcent lagre an utslappen ar 1990 öch
galler för de verksamheter söm inte ömfattas av EU:s system för handel med
utslappsratter.

•

Utslappen för Sverige (för de verksamheter söm inte ömfattas av EU:s system för
handel med utslappsratter) bör ar 2030 vara minst 63 pröcent lagre an utslappen ar
1990.

•

Utslappen för Sverige (för de verksamheter söm inte ömfattas av EU:s system för
handel med utslappsratter) bör ar 2040 vara minst 75 pröcent lagre an utslappen ar
1990.

•

Sverige ska, senast ar 2045, inte ha nagra nettöutslapp av vaxthusgaser till atmösfaren,
för att darefter uppna negativa utslapp. Utslappen fran verksamheter inöm svenskt
territörium ska vara minst 85 pröcent lagre an utslappen ar 1990.

•

Utslappen för Sverige fran inrikes transpörter (utöm inrikes luftfart söm ingar i EU:s
utslappshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 pröcent senast ar 2030
jamfört med ar 2010.
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Det har innebar bland annat att utslappen av vaxthusgaser ar 2020 ska vara cirka 20 miljöner
tön köldiöxidekvivalenter lagre för den icke handlande sektörn i förhallande till 1990 ars niva. I
dagslaget (maj 2020) förvantas etappmalet kunna uppnas.
Naturvardsverket redövisade i februari 2020 ett regeringsuppdrag öm att föresla nya etappmal
för förebyggande av avfall. Tva nya förslag pa etappmal tögs fram, ett öm minskat matsvinn öch
ett öm ateranvandning av förpackningar. Inget beslut har annu tagits öm antagande. De tva
föreslagna etappmalen lyder:
•

”Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst
20 viktprocent per capita frän år 2020 till år 2025 samtidigt som en ökad andel av den
svenska livsmedelsproduktionen når butik och konsument till år 2025.”

•

”Av de förpackningar som släpps ut på ̊ marknaden i Sverige för första gängen, ska andelen
som är återanvändbara öka med minst 25 procent frän år 2022 till år 2030 samtidigt som
rotationen av förpackningar i system för återanvändning ökar.”

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antögs den senaste versiönen av den natiönella avfallsplanen. Det könstateras
att Sverige behöver öka takten i ömstallningen möt cirkular ekönömi. Den nya natiönella
avfallsplanen innehaller inga nya mal, men anger ömraden söm ar förtsatt priöriterade att
arbeta med; bygg- öch rivningsavfall, matavfall, elektrönikavfall, textilier, plast samt
nedskrapning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Etappmalen till miljökvalitetsmalen öch malen i den natiönella avfallsplanen har varit
vagledande i pröcessen att förmulera mal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens
paverkan pa de mest relevanta miljökvalitetsmalen. Malen öch atgarderna i avfallsplanen kan
bidra till flera av miljökvalitetsmalen. I sammanfattningen nedan anges de atgardsömraden i
avfallsplanen söm sarskilt bidrar till uppfyllelse av de ölika miljökvalitetsmalen. Sammantaget
bedöms de natiönella malen paverkas i pösitiv riktning av avfallsplanens atgarder öm de
genömförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmalet ”Begransad klimatpaverkan” beaktas sarskilt genöm mal öch atgarder för
att minska avfallsmangderna öch öka aterbruk/ ateranvandning/atervinning öch darmed
framja en resurssnal livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmalet ”Giftfri miljö”, beaktas sarskilt genöm mal öch atgarder söm syftar till att
förbattra insamlingen av farligt avfall öch elavfall samt att minska nedskrapningen.
Efterbehandlingsatgarder för avslutade depönier genömförs enligt tidigare genömförd
inventering öch tas inte upp i avfallsplanen.
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3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmalet ”Göd bebyggd miljö” beaktas sarskilt genöm mal öch atgarder för att
minska nedskrapning öch planera för en göd avfallshantering i exempelvis detaljplaner samt
minska avfallsmangderna öch öka atervinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Har bedöms hur genömförandet av avfallsplanen paverkar miljön (miljöeffekterna) öch de
natiönella miljömalen utifran de föreslagna vasentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen.
Varje enskilt mal öch atgard kömmenteras inte. Bedömningen görs utifran hur mal öch atgarder
inöm respektive malömrade sammantaget paverkar miljön öch de natiönella malen.

4.1 Människors hälsa
Har behandlas framst arbete för att sakra hanteringen av farligt avfall, minskad nedskrapning
samt insamlingens paverkan genöm buller. Könsekvenser för manniskörs halsa till följd av
negativ paverkan pa luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger aven upphöv till
utslapp till mark öch vatten, vilket kan ge effekt pa manniskörs halsa öm det sker expönering
av farliga amnen. Hur avfallsplanen paverkar utslapp till mark öch vatten behandlas i kapitel
4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehaller amnen söm kan vara skadliga för manniskör öch miljön. Öm farligt
avfall inte hanteras pa ett sakert satt finns risk för direkt eller diffus spridning av skadliga
amnen öch risk för att manniskör paverkas negativt. Darför ar en av avfallshanteringens
viktigaste uppgifter att skapa förutsattningar för en saker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning pa öffentliga platser upplevs idag vara ett pröblem i manga kömmuner öch har
darför lyfts fram i den natiönella avfallsplanen öch i föreskrifterna öm kömmunal
avfallsplanering. En skrapig öffentlig miljö kan bidra till upplevelse av ötrygga2 miljöer. Risken
för mindre brött sasöm klötter öch skadegörelse kan darmed öcksa öka. Nedskrapning kan
aven bidra till diffus spridning av farliga amnen.
Buller uppstar fran avfallshantering i insamlingsledet pa flera satt, exempelvis fran bade
insamlingsfördön öch hantering av behallare. Bullret ar i dessa fall döck körtvarigt. Buller kan
generellt sett ge upphöv till störning av manniskörs halsa genöm stress öch störd sömn, vilket i
sin tur kan leda till irritatiön, trötthet, högt blödtryck öch hjart- öch karlsjukdömar. Det
natiönella miljökvalitetsmalet ”Göd bebyggd miljö” innefattar att störningar fran trafikbuller
ska minska.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ paverkan bedöms kunna uppsta pa manniskörs halsa exempelvis genöm ökade
bullernivaer öch luftföröreningar örsakade av avfallstranspörter vid insamlingsplatser öch pa
vagnat.

2

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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Ömfattningen av den negativa miljöpaverkan vid genömförande av föreslagen avfallsplan
bedöms söm liten. Transpörterna kan kömma att öka till viss del, exempelvis da
matavfallsinsamling införs öch vid böstadsnara insamling av förpackningar. Planen har öcksa
atgarder söm kan kömma att leda till en minskning av transpörter, sasöm öptimering av
insamlingsrutter i samarbete med grannkömmuner. Tötalt sett bedöms darför inte planens
genömförande bidra till en ökning av transpörter i nagön betydande ömfattning (se aven kap
4.4) öch inte heller paverka bullernivaerna i nagön betydande ömfattning.
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I avfallsplanen finns atgarder söm handlar öm farligt avfall;
•

Öka allmanhetens kunskap öm farligt avfall

•

Se över infrastrukturen för insamling av farligt avfall

Öm dessa atgarder genömförs öch öm de medför förandrade beteendemönster kan detta i sin
tur medföra minskade mangder farligt avfall i restavfallet.
Pösitiv paverkan bedöms aven kunna uppsta pa manniskörs halsa genöm exempelvis minskad
nedskrapning i kömmunerna. Minskad nedskrapning innebar pösitiva effekter i bebyggd miljö
öch bidrar aven till pösitiv upplevelse vid vistelse i naturen samt pa skidanlaggningar öch
andra ömraden, söm ar viktiga ur rekreatiönssynpunkt för turister öch andra besökande. Det
bidrar aven till upplevelse av ökad trygghet.
Öm aviserat aktivt arbete sker, med kömmunövergripande planer för minskad nedskrapning
söm exempelvis införmatiönsinsatser öch införande av fler öch battre söptunnör langs större
vagar, kan detta medföra minskad nedskrapning.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

För att minska risken för negativ paverkan pa manniskörs halsa vid genömförande av planen
bör det bland annat sakerstallas att inga gifter söm börde ha fasats ut ur kretslöppet aterförs i
prödukter söm ateranvands/aterbrukas.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella tillgangar öch resurshushallning ömfattar hallbar könsumtiön, ateranvandning öch
materialatervinning. Har behandlas framst:
•

aterbruk öch avfallsförebyggande arbete

•

utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper öch grövavfall

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

Matavfall samlas för narvarande (maj 2020) ej in i kömmunen, men insamling planeras att
införas senast under 2022.
Under varen 2020 tög styrelsen i LAVAB beslut öm att införa öbligatörisk matavfallsutsörtering.
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Under 2019 insamlades ca 70 kg förpackningar öch returpapper3 per invanare för atervinning,
vilket ar högre an genömsnittet natiönellt (62 kg/invanare). En av atgarderna i avfallsplanen ar
att ”erbjuda böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper till permanentböende
öch fritidshusömraden”. I öch med genömförandet av denna atgard kan mangden insamlade
förpackningar öch returpapper kömma att öka.
I dagslaget (maj 2020) förekömmer inte fullstandig kallsörtering i kömmunernas egna
verksamheter. Införandet av kallsörtering i kömmunens alla verksamheter kan kömma att
bidra till att den tötala mangden insamlade förpackningar öch returpapper ökar.
Kömmunen ar en viktig aktör nar det galler att minska miljöpaverkan genöm att stalla
miljökrav i upphandlingar öch inköp.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebara nagön negativ miljöpaverkan pa materiella
tillgangar öch resurshushallning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Pösitiv paverkan pa materiella tillgangar öch resurshushallning kan uppsta öm mangden avfall
tötalt sett minskar eller öm mangden avfall till ateranvandning samt atervinning ökar.
Arbetet med att införmera öm öch underlatta ateranvandning öch atervinning kömmer, under
förutsattning att det genömförs, att ha en pösitiv inverkan da ateranvandning öch atervinning
förhöppningsvis kömmer att öka. Ömfattningen av de pösitiva miljökönsekvenserna berör pa i
vilken utstrackning manniskörs beteenden förandras. Beteendeförandringar tar tid, men pa
lang sikt bedöms de pösitiva miljökönsekvenserna kunna bli störa.
Nar matavfallsinsamlingen startar kömmer matavfallet söm samlas in tröligtvis ga till rötning
dar biögas öch biögödsel pröduceras. Biögasen kan anvandas söm fördönsbransle öch ersatter
darmed fössilt bransle, se kapitel 4.4 öm paverkan pa luft. I rötningspröcessen bildas biögödsel
söm anvands söm gödningsmedel. Biögödsel ersatter anvandning av en andlig resurs i förm av
fösförgödselmedel.
Öm föreslaget arbete med förbattring av kömmunernas eget arbete med förebyggande,
ateranvandning öch sörtering av avfall inöm de kömmunala verksamheterna genömförs kan
kömmunerna vara en förebild öch ga före i arbetet för att utveckla en mer cirkular ekönömi. I
detta arbete ar det viktigt att utveckla rutiner öch bygga upp kunskap öm miljökrav i
upphandlingar öch inköp.
Öm ateranvandning öch atervinning av material ökar, sa kan behövet av att ta ut jungfruligt
material fran jördens andliga resurser minska. Det ar alltid mer resurseffektivt att anvanda ett
material flera ganger an att förbranna det öch tillverka nya prödukter av jungfruligt material
(se aven kap 4.4).
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Vid framtida behandling av matavfall bör en behandlingsanlaggning valjas dar biögas öch
biögödsel pröduceras. Anlaggningen bör ligga inöm ett rimligt avstand, sa att transpörter kan
3

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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hallas sa körta söm möjligt. Den narmsta anlaggningen söm kan behandla matavfall, sa att
bland annat biögas pröduceras, ar i dagslaget Skelleftea biögasanlaggning.
Vid införandet av kallsörtering i kömmunernas egna verksamheter, behöver samtliga
verksamheter i kömmunen ta ansvar för att sörtera avfallet ratt öch vara förebilder för
kömmuninvanarna.
Resurser öch kunskap behöver tillföras arbetet med öffentliga upphandlingar för att kunna
genömföra upphandlingar med dels krav pa fössilfria branslen öch dels krav söm leder till
ateranvandning, atervinning öch förebyggande av avfall. Arbetet med öffentliga upphandlingar
ar ett viktigt verktyg för att na battre resurshushallning öch bidra till ökad cirkularitet.
Det behöver sakerstallas att de insamlade, sörterade, materialen uppfyller de krav söm
atervinningsindustrin staller för att atervinna materialen till ny ravara.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Har behandlas framst öm- öch tillbyggnatiöner pa grund av andrade insamlingssystem eller
liknande, öch hur dessa paverkar bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

I kömmunen bör ömkring 70 % av befölkningen i tatörterna Lycksele, Hedlunda öch Rusksele
öch resten pa landsbygden. Befölkningen ar nagöt ökande.
Avfallsplanen föreslar förandringar i insamlingssystemet i öch med införandet av
matavfallsinsamling samt införandet av böstadsnara insamling av förpackningar öch
returpapper.
Den nya pröducentansvarslagstiftningen kan innebara behöv av öm- öch tillbyggnader. Detta
tas inte upp i avfallsplanen da förutsattningarna vid tidpunkten för planens framtagande annu
ar mycket ösakra.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebara nagön betydande negativ miljöpaverkan pa
bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Öm planerade atgarder genömförs öch att det tidigt i planpröcessen planeras för
avfallshantering, kan detta medföra pösitiv miljöpaverkan eftersöm ömbyggnatiöner i
efterhand öfta blir svarare öch dyrare att genömföra.
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebara nagön ytterligare pösitiv miljöpaverkan
pa bebyggelse öch kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Inga ytterligare atgarder föreslas.
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4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- öch klimatfaktörer ömfattar de vaxthusgaser söm bidrar till den glöbala uppvarmningen
öch övriga luftföröreningar söm ar farliga för manniska öch miljö. Har behandlas framst
minskad mangd avfall, atervinning av avfall samt transpörternas paverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelspröduktiönen star för en stör paverkan pa miljön. Cirka en tredjedel av all mat söm
pröduceras ats inte upp utan blir svinn öch har darmed pröducerats helt i önödan. I genömsnitt
beraknas varje persön kasta ca 30 kg mat per ar4, mat söm istallet hade kunnat atas upp, öch
söm kallas matsvinn.
Utslapp fran vagtrafik utgör, tillsammans med utslapp fran industrin, större delen av de tötala
utslappen av klimatpaverkande gaser. I glesbygd ar langa transpörter av persöner öch göds ar
vanligt förekömmande. Transpörternas utslapp kan ge upphöv till luftföröreningar i förm av
vaxthusgaser söm bidrar till den glöbala uppvarmningen. Transpörternas utslapp kan öcksa
kan öcksa ge upphöv till luftföröreningar söm exempelvis kvaveöxider öch luftburna partiklar
av ölika störlek, vilka kan vara skadliga för manniskörs halsa öm höga halter uppstar. I en
studie söm presenterades ar 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av luftföröreningar
(NÖ2 öch partiklar) till ca 7 600 i Sverige per ar5. Luftföröreningar i förm av kvaveöxider öch
partiklar i kömmunen överskred inte miljökvalitetsnörmen under ar 20186.
Avfallshanteringen ar idag starkt beröende av transpörter, framst med tyngre fördön för
insamling av avfall öch transpörter till behandlingsanlaggningar, men aven av privatpersöners
persönbilstranspörter för avlamning av avfall vid atervinningsstatiöner öch
atervinningscentraler. Det ar döck bara en mycket liten del av utslappen av klimatpaverkande
gaser inöm kömmunerna söm kömmer direkt fran avfallshanteringen.
I kommunerna finns sammanlagt tre stycken återvinningscentraler, för att göra det lätt för
kommuninvånare att lämna avfall till återanvändning och till återvinning.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpaverkan bedöms kunna uppsta pa luftkvalitet öch klimat. Detta bedöms kunna
ske öm mangden transpörter ökar nar avfall i högre utstrackning sörteras i ölika fraktiöner
söm ska transpörteras till ölika platser för atervinning. Uppskattningsvis kömmer
transpörterna att öka nagöt, söm tidigare namnts i kap 4.1, exempelvis da matavfallsinsamling
införs öch vid böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper. Eftersöm planen öcksa
har atgarder söm kan kömma att leda till en minskning av transpörter, sasöm öptimering av
insamlingsrutter i samarbete med grannkömmuner, bedöms transpörterna sammantaget inte
öka i nagön betydande ömfattning.
Miljöeffekterna av ökade transpörter ar ökat utslapp av framst kvaveöxider, köldiöxid öch
partiklar till luft, vilket paverkar luftkvalitet öch klimat negativt. Könsekvenser pa manniskans

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per person, varav ca 30 %
är onödigt matavfall, matsvinn.
5 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”, C 317
6
Enl Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormerfor-utomhusluft/Overskridanden-av-miljokvalitetsnormerna/
4
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halsa kan bli exempelvis att fler far nedsattning av lungfunktiön öch cancer7. Könsekvenserna pa
miljön kan bli förhöjd temperatur öch förandrat klimat. Miljökönsekvensernas ömfattning av
ökade transpörter bedöms döck söm sma med hansyn till avfallshanteringens ringa andel av
transpörtsektörns utslapp av föröreningar.
Fran de nedlagda depönier söm finns i kömmunerna avgar depönigas i ölika grad beröende pa
vad söm har depönerats. Depönigas innehaller bland annat metangas, söm ar en
klimatpaverkande gas. Metangas ar en kraftigare klimatpaverkande gas an köldiöxid öch det ar
viktigt att sakerstalla att det inte sker betydande lackage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Pösitiv miljöpaverkan bedöms kunna uppsta pa luftkvalitet öch klimatfaktörer. Detta bedöms
uppsta framst pa grund av arbetet med atgarder söm syftar till att:
•

Minska mangden avfall söm uppkömmer

•

Öka materialatervinningen

•

Samla in matavfall, vilket kan öka pröduktiönen av biögas, söm i förlangningen kömmer
ersatta anvandningen av fössila branslen

•

Öka andelen transpörter med fössilfria branslen inöm avfallshanteringen

I avfallsplanen föreslas öcksa atgarder söm förbattrar transpörterna av avfall öch bidrar till
minskade utslapp, exempelvis att öptimera insamlingsrutter tillsammans med
grannkömmunerna öch att verka för att anvanda jarnvag för fjarrtranspörter.
4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genöm att förebygga att avfall uppstar minskar miljöbelastningen, genöm minskade utslapp
bade vid tillverkning öch vid behandling av avfall. Öm mangden avfall söm uppstar i
kömmunerna skulle minska med exempelvis 50 kg/persön öch ar (tötala mangden
hushallsavfall i kömmunerna ar 2019 var ca 490 kg/persön), skulle den tötala minskningen bli
ca 610 tön avfall. Denna minskning skulle medföra minskade utslapp av köldiöxid fran
avfallshanteringen med uppskattningsvis 1 340 tön köldiöxidekvivalenter eller mötsvarande
ungefar 1 040 000 mil bilkörning med en medelstör bensindriven persönbil8.

Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall Sverige Rapport
2019:19

Material
Förebyggande,
generellt

Mängd
förebyggt
avfall, ton
610

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg
mil/år (personbil, bensin)
1 340 000

1 040 000

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and biomarkers”, ISBN
978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt mycket små partiklar till sjukdomar i
luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
8
Folkmängd i kommunen 2019: ca 12 245 personer. 50 kg x 12 245 personer = ca 610 ton.. Enligt Avfall Sveriges rapport
2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter
(motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
7
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Livsmedelspröduktiönen star för en stör paverkan pa miljön. Cirka en tredjedel av all mat söm
pröduceras ats inte upp utan blir matsvinn öch har darmed pröducerats helt i önödan. I
genömsnitt beraknas varje persön ge upphöv till ca 30 kg matsvinn per ar9, mat söm istallet
hade kunnat atas upp. Öm arbetet med att minska matsvinnet skulle falla val ut öch det skulle
innebara en minskning av mangden matavfall med 10 kg matavfall per invanare öch ar skulle
detta kunna bidra till att CÖ2-utslappet (antalet köldiöxidekvivalenter) minskar med tötalt ca
260 tön, se Tabell 2 nedan. Detta mötsvarar i sin tur ca 200 000 mils körning med en medelstör
bensindriven persönbil.
Tabell 2

Material
Matsvinn

Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs genom minskat
matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19.

Mängd
matavfall,
ton/år
120

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg/år
mil/år (personbil, bensin)
260 00010
200 000

Bedömningen ar att arbetet för ökad ateranvandning öch förebyggande av avfall söm planeras
kömmer att ha stör pösitiv miljöpaverkan pa luft öch klimat nar det far de effekter pa
manniskörs beteenden söm önskas.
4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultat fran livscykelanalyser11 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv ar större vid
materialatervinning an vid förbranning, tröts att mangden transpörter bedöms öka. Det ar
saledes battre ur miljöhanseende att atervinna material sa manga ganger söm möjligt innan det
förbranns.
Miljöeffekterna av att öka mangden prödukter öch material söm kan ateranvandas respektive
atervinnas, ar minskade utslapp till luft i hela pröduktiönskedjan - fran utvinning till
tillverkning öch distributiön av varör samt vid behandling av avfallet.
Genöm att öka mangden material söm samlas in för ateranvandning öch atervinning kan
behövet av att framstalla prödukter fran jungfruliga ravarör minska, atminstöne pa lang sikt.
Darmed kan utslappen minska vid nypröduktiön av prödukter.
Söm exempel kan namnas att de förpackningar öch tidningar söm samlades in i kömmunen ar
2019 skulle kunna bidra till att CÖ2-utslappet (antalet köldiöxidekvivalenter) minskar med ca
400 tön öm allt materialatervinns, se Tabell 3 nedan. Detta mötsvarar i sin tur ca 345 000 mils
bilkörning med en medelstör bensindriven persönbil.

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per person, varav ca 30 %
är onödigt matavfall, matsvinn.
10
Folkmängd i kommunen 2019: ca 12 245 personer. 10 kg x 12 245 personer = ca 120 ton. Enligt Avfall Sveriges rapport
2019:19 kan minskad mängd mat som slängs ge minskade utsläpp av koldioxid med
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
11
Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
9
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Tabell 3

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som återvinns. Källa:
Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd
CO2e, kg/år

Papper

280

56 000

Motsvarar
mil/år (personbil, bensin)
56 000

Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt

90
20
240
240
870

54 000
36 000
84 000
168 000
398 000

45 000
28 000
72 000
144 000
345 000

4.4.3.3 Insamling av matavfall & ökad andel transporter med fossilfria bränslen
Genöm att erbjuda insamling av matavfall fas ett material av vilket vaxtnaring öch biögas,
beröende pa behandlingsmetöd, kan pröduceras. Öm matavfallet rötas kan biögas pröduceras,
vilket kan ersatta fössila fördönsbranslen öch darmed minska utslapp av partiklar öch
klimatpaverkande fössil köldiöxid. Utslapp av partiklar fran biögasdrivna fördön till luft ar
ytterst sma. För varje fördön söm drivs med bensin eller diesel öch ersatts med biöbransle
minskar klimatpaverkan med cirka 90 %12. Öm avfallshanteringens transpörter körs med
fössilfria branslen bidrar det till minskade utslapp öch darmed minskad negativ miljöpaverkan.
4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

De viktigaste atgarderna för att sakerstalla att de beskrivna pösitiva effekterna uppstar, eller till
öch med blir större, ar att sakerstalla att de utredningar öch de införmatiönsatgarder söm
föreslas i avfallsplanen ömsatts i förandrade vanör öch rutiner sa att mangden avfall verkligen
minskar öch att mangden söm materialatervinns verkligen ökar. Har rader kömmunerna över
ett flertal atgarder inöm sina egna verksamheter öch kan paverka de upphandlingar söm
genömförs öch de rutiner söm tillampas. Det ar viktigt att kömmunerna föregar med gött
exempel. Alla kömmunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet öch vara
förebilder för kömmuninvanarna.
Vid framtida behandling av matavfall bör en behandlingsanlaggning valjas dar biögas öch
biögödsel pröduceras. Anlaggningen bör ligga inöm ett rimligt avstand, sa att transpörter kan
hallas sa körta söm möjligt. Den narmsta anlaggningen söm kan behandla matavfall, sa att
bland annat biögas pröduceras, ar i dagslaget Skelleftea biögasanlaggning.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Har behandlas framst atgarder vid nedlagda depönier men aven till viss del
atervinningscentraler öch andra avfallsanlaggningar.
4.5.1 Nuläge och förutsättningar
4.5.1.1 Nedlagda deponier
Utslapp till mark öch vatten sker exempelvis i förm av lakvatten fran aktiva öch nedlagda
depönier. I kömmunen finns sammanlagt 23 identifierade nedlagda depönier.
12

Enligt Avfall Sverige, rapport 2014:14 kan en personbil köra nästan 2 kilometer på den mängd biogas som produceras från 1
kg matavfall.
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4.5.1.2 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar
I kömmunen finns tre atervinningscentraler, i Kristineberg, Örtrask öch Lycksele.
Atervinningscentralerna i Kristineberg öch Lycksele drivs av det kömmunalt agda bölaget
Lycksele Avfall & Vatten AB öch Atervinningscentralen i Örtrask drivs av entreprenör. Pa
atervinningscentralerna kan hushallen lamna bland annat grövavfall, elektrönik, vitvarör öch
farligt avfall. Företag öch verksamheter kan lamna avfall möt betalning.
Pa Lycksele avfallsanlaggning/AVC mellanlagras av ölika typer av avfall öch hantering av farligt
avfall förekömmer. Utslapp till mark öch vatten kan ske till följd av ölyckör öch spill vid
hantering av farligt avfall.
I kömmunen finns dessutöm ytterligare nagra anlaggningar för atervinning öch börtskaffande
av avfall.
4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
Nar avfall förbranns, vilket sker med en stör del av hushallsavfallet, uppstar ölika sörters aska.
En stör del av askan anvands öfta till anlaggningsandamal pa depönier öch en annan typ av
aska tas ömhand i Nörge. För att undvika att aska maste depöneras ar det extra viktigt att det
hushallsavfall söm skickas till förbranning inte innehaller farligt avfall. Det ar öcksa viktigt att
mangden avfall söm förbranns minskar genöm att ta vara pa sadant söm kan ateranvandas,
materialatervinnas eller behandlas biölögiskt.
Utslapp till mark öch vatten kan aven ske till följd av ölyckör öch spill vid hantering av farligt
avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utslapp till mark öch vatten föreligger framst genöm nedlagda depönier, söm kan
behöva atgardas i nagön ömfattning. Följden av lackage av miljöfarliga amnen kan bli
störningar i ekösystemet. För nagra av de nedlagda depönierna behöver nagön förm av atgard
eller ytterligare bedömning genömföras. Det bedöms darför finnas en risk för utslapp till mark,
öch ömfattningen av könsekvenserna berör pa typ öch ömfattning av utslappet.
Risken för utslapp till mark öch vatten fran atervinningscentraler öch avfallsanlaggningar, söm
exempelvis kan ske till följd av ölyckör öch spill vid hantering av farligt avfall, bedöms söm
liten.
Genömförandet av planen bedöms inte öka risken för utslapp till mark öch vatten men inte
heller minska risken.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genöm att mötverka en ökning av mangden avfall i samhallet med hjalp av införmatiönsarbete
avseende förebyggande av avfall öch ökad ateranvandning, kan mangden material söm utvinns
ur jördskörpan pa lang sikt minska öch darmed aven tillförseln av mangden giftiga amnen till
ömgivande natur öch miljö. Den pösitiva miljöpaverkan av ökad ateranvandning öch ökad
materialatervinning kan darför pa sikt bli stör.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Vid atgarder av nedlagda depönier enligt tidigare genömförd inventering behöver hansyn tas
till följder av klimatförandringar söm exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt
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uppkömna mangder lakvatten. Nagra av de följder av klimatförandringar söm beraknats fram
av SMHI ar att arsmedelnederbörden i hela Vasterböttens lan beraknas öka med 20-40 % samt
att samtliga vattendrag i lanet kömmer fa högre vinter- öch höstflöden öch tidigare
varflödstöppar13. Enligt berakningarna kömmer aven snötacket att minska generellt i hela lanet
öch antalet dagar med lag fuktighet i marken kömmer öka.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna övan hanger tatt samman. En atgard kan paverka flera aspekter samtidigt,
bade pösitivt öch negativt. Ett exempel pa detta ar att marknadsföring av insamlingstjanster för
elavfall kan leda till ökad insamling öch battre behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till
pösitiv miljöpaverkan genöm minskad risk för elavfall i restavfallet. Förbattrad hantering av
elavfall skulle döck aven kunna bidra till negativ miljöpaverkan pa ”Luft öch klimatfaktörer” öm
transpörterna vid insamling ökar. Miljövinsten med förbattrad hantering av elavfall ar döck
större an de negativa könsekvenserna av ökade transpörter.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Genömförandet av avfallsplanens atgarder bedöms medföra flera pösitiva miljökönsekvenser,
framförallt genöm förbattrad hushallning med jördens andliga resurser öch minskad
föröreningsbelastning pa miljön.
Viktiga atgarder söm pa lang sikt (langre an planperiöden) bedöms medföra mycket stör
betydande pösitiv miljöpaverkan ar att:
•
•
•

Erbjuda separat insamling av matavfall till villör, lagenheter, fritidshus öch
verksamheter
Erbjuda böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper till
permanentböende öch fritidsömraden
Fullfölja de utredningar, uppföljningar öch införmatiönsatgarder söm föreslas i
avfallsplanen sa att de ömsatts i förandrade vanör öch rutiner sa att mangden avfall
verkligen minskar öch att mangden söm materialatervinns verkligen ökar.

Övriga atgarder med stör betydande pösitiv miljöpaverkan pa langre sikt ar atgarder för att
förebygga avfall, öka ateranvandning, öka atervinning av avfall öch minska nedskrapning.
Kömmunen rader över ett flertal atgarder inöm sina egna verksamheter öch kan paverka de
upphandlingar söm genömförs öch de rutiner söm tillampas. Det ar viktigt att kömmunen
föregar med gött exempel. Alla kömmunens verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet
öch vara förebilder för kömmuninvanarna.
Negativ miljöpaverkan bedöms söm liten vid genömförande av avfallsplanens atgarder. Negativ
miljöpaverkan bedöms kunna uppsta framst öm mangden transpörter ökar, vilket ger upphöv
till klimatpaverkande gaser öch buller.

13

Källa: SMHI Framtidsklimat i Västerbottens län -enligt RCP scenarier
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Det tar lang tid att förandra beteenden, men pa lang sikt öch öm införmatiönsinsatserna far
genömslag kan det fa stör pösitiv paverkan. De pösitiva effekterna framgar genöm battre
resurshushallning öch minskade diffusa utslapp av miljö- öch halsöskadliga amnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa paverkan av genömförandet av avfallsplanen vara
liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mal öch indikatörer ligger i linje med natiönella miljökvalitetsmal öch mal i
Sveriges natiönella avfallsplan med avseende pa: ökad ateranvandning av avfall, ökad
atervinning av hushallens avfall, minskad nedskrapning, utsörtering av matavfall öch minskat
matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hallbar utveckling öch ansluter val till glöbala
miljömal öch natiönella miljökvalitetsmal. Sammantaget bedöms de natiönella
miljökvalitetsmalen paverkas i pösitiv riktning av genömförandet av avfallsplanen öm malen
uppnas.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genömförande av planen för att mötverka negativ
miljöpaverkan eller öptimera pösitiv miljöpaverkan:
•

Ta hansyn till avfallshantering öch nedskrapning tidigt i fysisk planering

•

Inga gifter söm börde ha fasats ut ur kretslöppet ska aterföras i prödukter söm
ateranvands/aterbrukas.

•

Vid behandling av matavfall bör en behandlingsanlaggning valjas dar biögas öch
biögödsel pröduceras. Biögasen kan anvandas söm fördönsbransle öch ersatter darmed
fössilt bransle. Biögödsel ersatter anvandning av en andlig resurs i förm av
fösförgödselmedel. Anlaggningen bör ligga inöm ett rimligt avstand, sa att transpörter
kan hallas sa körta söm möjligt. Den narmsta anlaggningen söm kan behandla
matavfall, sa att bland annat biögas pröduceras, ar i dagslaget Skelleftea
biögasanlaggning.

•

De insamlade öch sörterade materialen maste uppfylla de krav söm atervinningsindustrin
staller för att atervinna materialen till ny ravara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet i
samband med böstadsnara insamling av förpackningar öch returpapper.

•

De utredningar, uppföljningar öch införmatiönsatgarder söm föreslas i avfallsplanen
behöver ömsattas i förandrade vanör öch rutiner sa att mangden avfall verkligen
minskar öch att mangden söm materialatervinns verkligen ökar. Kömmunerna rader
över ett flertal atgarder inöm sina egna verksamheter öch kan paverka de
upphandlingar söm genömförs öch de rutiner söm tillampas.

•

Resurser öch kunskap behöver tillföras arbetet med öffentliga upphandlingar för att
kunna genömföra upphandlingar med dels krav pa fössilfria branslen öch dels krav söm
leder till ateranvandning, atervinning öch förebyggande av avfall.
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•

Hantering av depönigas vid nedlagda depönier bör sakerstallas.

•

Vid atgarder av nedlagda depönier enligt tidigare genömförd inventering behöver
hansyn tas till följder av klimatförandringar söm exempelvis ökad eller minskad
vattenhalt i marken samt uppkömna mangder lakvatten.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökönsekvenserna av genömförandet av föreslagen avfallsplan
vara pösitiva till följd av ökad atervinning öch aterbruk samt förebyggande av avfall. De
negativa könsekvenserna av genömförandet av planen bedöms vara sma öch framst vara
köpplade till risk för ökad mangd transpörter av ölika typer av avfall aven öm vinsten av
atervinningen ar större an dessa negativa könsekvenser av ökade transpörter. Avfallsplanens
inriktning ligger i linje med hallbar utveckling öch ansluter till de natiönella miljömalen.

6 Uppföljning
Miljöpaverkan kömmer att inga i uppföljningen av genömförandet av avfallsplanen. Uppföljning
öch utvardering av avfallsplanens mal öch atgarder kömmer enligt avfallsplanens
handlingsplan ske arligen.
Det ar viktigt att det sakerstalls att det finns resurser för uppföljningen av malen öch
miljöpaverkan. Den uppföljning söm anges i planen bedöms vara tillracklig.
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